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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în octombrie 2013 

Se publica următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 
ALBASTRELE 

 
Nr. certificat 

10512 
2002.11.07 

 
 

SC "Ducates 
Grup" S.R.L., 

MD  
(titular anterior 

ACOREX S.R.L., 
întreprindere 
mixtă), MD 

SC "Ducates 
Grup" S.R.L., 

MD (titular 
anterior 

ACOREX 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă), MD 

2013.05.31 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2013.10.28 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
10512 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de pînă la o lună de la data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va achita 
taxa pentru reînnoirea valabilităţii certificatului 
de înregistrare a mărcii pe o perioadă de 10 
ani pentru o clasă de produse şi servicii - 250 
Euro (p.41 din Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997), precum şi taxa de 50 % din 
cuantumul taxei pentru reînnoire - 125 Euro 
pentru acordarea unei perioade de graţie de 6 
luni pentru reînnoirea valabilităţii certificatului 
de înregistrare a unei mărci individuale (p. 42 
din Hotărârea menţionată), total - 375 Euro .  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi aplicate 
scutiri (50 %), dacă titularul, nu a preluat sau 
nu a transmis în condiţiile legale dreptul său 
pînă la data plăţii şi este o întreprindere care 
întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (2-4) din 
Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 
 

2 Marcă naţională 

 
 

030087 
2011.10.27 

 
ROMĂNEŞTI 

S.A., MD 

ROMĂNEŞTI 
S.A., MD 

2013.04.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.10.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene  
      Industriale din 2013.02.05. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

3 Marcă naţională 

 

PHILIP 
MORRIS 

PRODUCTS 
S.A., CH 

2013.08.15 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 
unor elemente 

verbale 

2013.10.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.06 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34, fără excluderea dreptului 
exclusiv asupra elementelor "L&M", 
"MOTION", "ÎNTOTDEAUNA ÎN MIŞCARE". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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031810 
2012.09.25 

 
PHILIP MORRIS 

PRODUCTS 
S.A., CH 

 

4 Marcă naţională 

 
 

031811 
2012.09.25 

 
PHILIP MORRIS 

PRODUCTS 
S.A., CH 

PHILIP 
MORRIS 

PRODUCTS 
S.A., CH 

2013.08.15 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 
unor elemente 

verbale 

2013.10.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.06 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34, fără excluderea dreptului 
exclusiv asupra elementelor "L&M", 
"MOTION", "ÎNTOTDEAUNA ÎN MIŞCARE". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 
 

5 Marcă 
internaţională 

 
ALL-CLIMATE 

 
IR 526 240 
1988.07.11 

 
Ashland 

Licensing and 
Intellectual 

Property LLC, 
US 

Ashland 
Licensing and 

Intellectual 
Property LLC, 

US 

2013.04.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.10.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2013.01.31. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

6 Marcă 
internaţională 

 
ORSY 

 
IR 1009073 
2008.12.18 

 
Würth 

International AG, 
CH 

Würth 
International 

AG, CH 

2011.07.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.10.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.05.10. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

7 Marcă 
internaţională 

 
IR 1051924 
2010.08.30 

 
HLT Conrad IP 

LLC, US 

HLT Conrad 
IP LLC, US 

2013.07.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.10.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.28 şi 
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere din 
clasa 43. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

8 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1107399 
2011.12.15 

 
ICE IP S.A., LU 

ICE IP S.A., 
LU 

2013.08.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.10.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.15 şi 
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 20, în temeiul art. 7(2) al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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9 Marcă naţională 
 

OV 
 

029973 
2011.10.11 

 
ORHEI-VIT S.A., 

MD 

ORHEI-VIT 
S.A., MD 

2012.11.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.10.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2012.09.19. 
3. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de 
achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 Euro (p. 40 din Taxele pentru 
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat sau 
nu a transmis în condiţiile legale dreptul său 
pînă la data plăţii şi este o întreprindere care 
întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (2-4) din 
Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii.  

10 Marcă naţională 
 

БЕРIЗКА 
 

031531 
2012.07.24 

 
DULCE Igor, MD 

INDUSTRIA 
DE DISENO 
TEXTIL, S.A. 

(INDITEX, 
S.A.), ES 

2013.07.18 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2013.10.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2013.05.18. 
3. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de 
achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 Euro (p. 40 din Taxele pentru 
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat sau 
nu a transmis în condiţiile legale dreptul său 
pînă la data plăţii şi este o întreprindere care 
întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (2-4) din 
Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii. înlesnirile prevăzute se aplică şi 
persoanelor fizice. 

11 Marcă naţională 
 

НЕЖЕНКА 
NEJENKA 

 
032065 

2011.09.07 
 

ORHEI-VIT S.A., 
MD 

ORHEI-VIT 
S.A., MD 

2012.11.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.10.29 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului, în temeiul scrisorii de acord 
prezentate. 
2. Se abrogă parţial Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2012.09.12 şi se acceptă înregistrarea mărcii 
solicitate pentru următoarele produse din clasa 
29: „fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, inclusiv 
conserve şi semiconserve din legume, din 
fructe, din sucuri de legume, de fructe; 
marmelade, deserturi din fructe; cu excepţia 
măslinelor conservate”. 
3. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de 
achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 Euro (p. 40 din Taxele pentru 
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate 
scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat sau 
nu a transmis în condiţiile legale dreptul său 
pînă la data plăţii şi este o întreprindere care 
întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (2-4) din 
Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii.  

12 Marcă naţională 
 

 
 

030463 
2012.01.12 

 
DC Comics, a 

New York 
Partnership, US 

DC Comics, a 
New York 

Partnership, 
US 

2013.08.06 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.10.29 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se modifică Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.06 
cu expunerea clasei 16 în redacţia următoare: 
"hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de 
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu 
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; inclusiv 
produse de imprimerie şi articole din hârtie, şi 
anume cărţi cu personaje din filme animate, de 
acţiune-aventură, comedie şi/sau dramă, cărţi 
de benzi desenate, cărţi pentru copii, ghiduri 
de strategie, reviste cu personaje din filme 
animate, de acţiune-aventură, comedie şi/sau 
dramă, cărţi de colorat, cărţi de activităţi pentru 
copii; papetărie, hârtie de scris, plicuri, caiete, 
agende, jurnale, fişe, felicitări, cărţi poştale; 
litografii; pixuri, creioane, cutii pentru ele, 
radiere, creioane pastel, creioane pentru 
marcare, creioane colorate, seturi pentru 
pictură, cretă şi table de scris; abţibilduri, 
decalcomanii, decalcomanii la cald; afişe; 
peliculă plastică adezivă cu hârtie detaşabilă 
pentru înrămarea imaginilor în scopuri 
decorative; fotografii neînrămate şi înrămate; 
coperte de cărţi, semne de carte, calendare, 
hârtie de ambalaj pentru cadouri; articole din 
hârtie pentru petreceri şi decoraţiuni din hârtie 
pentru petreceri, şi anume şerveţele din hârtie, 
şerveţele de masă din hârtie, suporturi din 
hârtie pentru farfurii, hârtie creponată, invitaţii, 
feţe de masă din hârtie, decoraţiuni din hârtie 
pentru prăjituri; decalcomanii imprimate pentru 
broderie sau aplicaţii; modele tipărite pentru 
costume, pijamale, bluze de trening şi tricouri". 
3. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de 
achitat taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 Euro (p. 40 din Taxele pentru 
servicii cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

13 Marcă naţională 

 
030198 

2011.11.18 
 

Partidul 
Comuniştilor din 

Republica 

Partidul 
Comuniştilor 
din Republica 

Moldova 
(PCRM), MD 

2012.12.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.10.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.10.26 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 16, 18, 24, 
25, 26, 35, 39. 
3.  Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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Moldova 
(PCRM), MD 

14 Desene si 
modele 

internaţionale 

 
 

DM/079661 
2012.12.03 

 
SAVERGLASS, 

FR 

SAVERGLAS
S, FR 

2013.07.16 
împotriva 

hotărârii de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

modelului 
industrial 

2013.10.29 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2013.05.14 şi se acceptă înregistrarea 
modelului industrial solicitat conform cererii nr. 
DM/079661 din 2012.12.03. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

15 Marcă naţională 
 

Consum ă 
responsabil! 

 
030896 

2012.04.02 
 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 

BREWERY S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

EFES 
VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY 

S.A., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2013.07.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.10.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.18 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

16 Marcă 
internaţională 

 
ESCO 

 
IR 1081019 
2011.03.07 

ESCO 
Corporation, US 

ESCO 
Corporation, 

US 

2013.07.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.10.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2013.05.03. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

17 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1089392 
2011.07.06 

 
Tovarystvo z 

obmezhenoyu 
vidpovidalnistyu 

"YUVENTA - 
TREID", UA 

Tovarystvo z 
obmezhenoyu 
vidpovidalnisty
u "YUVENTA - 

TREID", UA 

2013.02.07 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.10.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.10.30 şi 
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere din 
clasele 35, 37. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

18 Marcă 
internaţională 

 
AYOS 

 
IR 1106842 
2011.12.08 

RICHTER 
GEDEON 

NYRT., HU 

2013.08.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.10.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.27 şi 
se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 05. 
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RICHTER 
GEDEON 

NYRT., HU 

3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

19 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1080025 
2011.01.27 

 
Lodestar Anstalt 
(a Liechtenstein 

company), LI 

Lodestar 
Anstalt (a 

Liechtenstein 
company), LI 

2013.07.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.10.30 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.04.24 şi 
se acceptă protecţia mărcii solicitate, în baza 
art. 6 quinquies al Convenţiei de la Paris pentru 
protecţia proprietăţii industriale, pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

 
 
 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                              Lilia Bolocan 
 


